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English: 

I am an international student from Myanmar. I completed Bachelor and 

Master of Information Science and Technology at University of Technology 

(Yatanarpon Cyber City), Myanmar. Fortunately, in February 2018, I’ve got a 

chance to study at Professor Funabiki’ laboratory about ten days. I learnt lots of 

research which are carried out under the supervision of Professor Funabiki and 

these all are very interesting. At that time, I hope how it’ll be good if I’ve a 

chance to study under the guidance of Professor Funabiki. 

After almost two years later, my dream really came true. I’ve got a great 

chance to study at Professor Funabiki sensei’ laboratory. I came to Japan on 26th 

September 2019. Currently, I am a first year Ph.D.’s student. 

I am carrying out in a research that is forming the Elastic User-PC 

Computing System. The main idea of this research is to develop time and cost 

effective computing environment by using idling resources of PCs for the 

developing countries. Our supervisor, Professor Funabiki is very kind and 

supportive to all the students. Professor Funabiki gives valuable suggestions and 

guidance on each student in accordance with their representative research 

factor every day. Also, Professor Funabiki always directs how to promote our 

knowledge and vision relate with doing research. 

At Funabiki-lab, international students from different countries are 

studying and doing research. Lab members are helping each other and we can 

get my students from several countries. Moreover, we can also have the 

opportunity to study Japanese language, then practice with Japanese students 

at our lab and they all are very kind, supportive, and helpful. 

Okayama University is located in an area with good weather and it is also 

a nice place to study and extend our knowledge. Also, our Professor Funabiki 

cares on each student and we have weekly lab meetings and seminars. That is a 

good situation to share knowledge with another student. Professor gives lots of 

advice based on our research on such kinds of meeting and how to continue step 

by step correctly to the next. Therefore, I strongly recommend to come and do 

research in Professor Funabiki’ lab if you are really interested in doing research 

and improving your future. 

 



အမည:်ဟန်ိ်းထက ်

မမန်မာ: 

              ကျွနတ်  ်ကမြနြ် န ိုငင်ြံှပည လ တ  ကသ်ငက်က ြားတန ယ့််တက  ငြ်ားသ ြား စ်တ  ကပ်ါ။ 

အငဂ် ငန်ယီ ဘ  ွဲ့ နငှ့််ြဟ အငဂ် ငန်ယီ ဘ  ွဲ့ြ  ြားက ိုနညြ်ားပည  ကက သ ိုလ(်  န ပံိုဆ ိုကဘ် စီြား ြီား)ြှပီြားတမြ က်

ခ ့်ပါ ယ။်ကျွနတ်  ်ဟ ၂၀၁၈ခိုနစ်ှတေေဝါ ီလြှ ကတံက ငြ်ားစ  မေင့်် ပါတြ ကခFunabiki  ့်သိုတသသနဌ နြှ 

ဆယ ်ကခ်န် ့်တလ့်လ ခ င့်် ခ ့်ပါ ယ။်ပါတြ ကခFunabiki  ့်ကကြီားကကပ်ြှုတအ ကြှ် တဆ င ် ကတ်နကက ယ့််စ  ်

ဝငစ် ြားေ ို ့်တက ငြ်ား ယ့််သိုတသသနြ  ြားက ိုတလ့်လ ခ ့်ပါ ယ။်အ ့်ဒအီခ  န ်ိုနြ်ားကကျွနတ်  ်သ ပါတြ ကခ 

Funabiki  ့်လြ်ြားညွှနြ်ှုတအ ကြှ် တလ့်လ ဆညြ်ားပူခ င့်် ခ ့်ြယဆ် ို ငဘ်ယတ်လ ကတ်  ငတ်က ငြ်ားြလ ဆ ိုပီြား 

မ ျှေ်လ်င့််ခ ့်ြ ပါ ယ။်                         

တန ကထ်ပ်၂နစ်ှနြီားပါြားကက ပီြား ယ့််အခါြှ တ  ့်ကျွနတ်  .်  ့်အ ပ်ြကြ်  ြားအြှန ်ကယမ်ေစ်လ ခ ့်ပါ ယ။် 

ပါတြ ကခFunabiki  ့် သိုတ သနဌ နြှ  တလ့်လ ခ င့်် ြယ့်် အခ င့််အတ ြားကကြီား စ်ခို ရှ ခ ့်ပါ ယ။် ဒလီ ိုန ့် 

၂၀၁၉စက ်ငဘ် လ၂၆ ကတ်န ့်ြှ ကျွနတ်  ်ဂ ပနန် ိုငင်ကံ ိုလ ခ ့်ပါ ယ။်လကရ်ှ ြှ တ  ့်ပထြနစ်ှပါ ဂူ

တက  ငြ်ားသ ြားမေစ်ပါ ယ။် 

ကျွနတ်  ဟ်  Elastic User-PC Computing System ဆ ို ယ့်် သိုတ သနတအ ကြ်ှ  

ပါဝငတ်ဆ င ် ကတ်နပါ ယ။် အဓ က ည ် ယခ် ကက် အ ြားလပ်တန ယ့်် က နမ်ပြူ  ြ  ြား  ့် resources 

က ိုအသံိုြားခ ပီြား အခ  နန် ့်တင် တကကြားသကသ် တစြယ့်် ေ ံွဲ့ ဖေ  ြားဆ   ိုငြ်ားမပညြ်ှ  အသံိုြားခ န ိုငြ်ယ့်် computing 

environment စ်ခိုက ို ညတ်ဆ ကတ်နမခငြ်ားပ မေစ်ပါ ယ။်ကျွနတ်  ်  ို ့်  ့်ပါတြ ကခFunabikiဟ အ ြ်ြားက ို

ကကငန်   ပီ်ြားတ  ့် တက  ငြ်ားသ ြားအ ြားလံိုြားက ိုလညြ်ား ကညူတီထ ကပံ့််တပြားပါ ယ။် ပါတြ ကခ Funabiki ဟ  

တနဖ်ှိ ိုးရ ှိမ ောအကကဉံ ဏြ်  ြားန ့်ကကြီားကကပ်ြှုြ  ြားက ိုတက  ငြ်ားသ ြား စ်ဦြားခ ငြ်ားစီ  ့်သိုတ သနအလ ိုကတ်န ့်  ိုငြ်ားညွှ

နက်က ြားမပသတပြားပါ ယ။်ဒါ ့်အမပင၊်ပါတြ ကခFunabikiဟ သိုတ သနလိုပ်တဆ ငြ်ှုန ့်ပါ သ် ပီ်ြားကျွနတ်  ်

  ို ့်  ့်အမတ ိုး၊အမြငြ်  ြားက ိုဘယလ် ိုမြြှင့်် င ်ြလ ဆ ို  က ိုလညြ်ားအဖြ  ြ်ြားညွှနက်က ြားပါ ယ။် 

ပါတြ ကခ Funabiki   ့် သိုတ သနဌ နြှ  န ိုငင် ံက ြှတက  ငြ်ားသ ြားမတ  လ တ  ကပ်ည တလ့်လ တနပီြား၊ 

သိုတ သနြ  ြားတဆ င ် ကလ် ကရ်ှ ပါ ယ။်န ိုငင် ံက ြှသငူယခ် ငြ်ားမတ အြ  ြားကကြီားလညြ်ား ရှ န ိုငသ်လ ို 

တက  ငြ်ားသ ြားြ  ြားဟ လညြ်ား စ်ဦြားန ့် စ်ဦြားအမပနအ်လနှက်ညူတီပြားကကပါ ယ။်ဒါ ့်အမပင၊်ကျွနတ်  ်  ို ့်ဟ  



ဂ ပနဘ် သ စက ြားက ိုတလ့်လ လ ို ့်  ယ့််အမပင၊်ဌ နြှ ရှ  ယ့််ဂ ပနတ်က  ငြ်ားသ ြားတလြားြ  ြားန ့်လညြ်ားစက ြား

တမပ တလ့်က င့််န ိုငပ်ါ ယ။်သ ူ ို ့်ဟ အ ြ်ြားက ိုကကငန် ပီြားကညူတီပြား  က်ကပါ ယ။် 

Okayama ကက သ ိုလဟ် တက ငြ်ားြ န ်ယ့််  သဦ ိုရှ ပီြားတ  ့်၊ကျွနတ်  ်  ို ့်  ့်ဗဟိုသို ြ  ြားက ို  ိုြားမြြှင့််န ိုင၊် 

ပည  ပ်မတ က ိုတလ့်လ ဆညြ်ားပူြားလ ို ့်တက ငြ်ားြ န ်ယ့််တန   စ်ခိုလညြ်ားမေစ်ပါ ယ။်ဒါ ့်အမပင၊်ပါတြ ကခ 

Funabikiဟ တက  ငြ်ားသ ြား စ်ဦြားခ ငြ်ားစီက ိုဂရိုစ ိုကပီ်ြားတ  ့်အပါ စ်ဉ်မ  ိုးမ  ိုးပ  ၊စ  ြ်ြားေ ပ်  ြ  ြားလညြ်ား

မပ လိုပ်တပြားပါ ယ။်ဒါမတ ဟ တက  ငြ်ားသ ြားြ  ြားအ  ကအ်မပနအ်လနှဗ်ဟိုသို ြ  ြားေလယှန် ိုငြ်ယ့််အတမခ 

အတနတက ငြ်ား စ်ခိုလညြ်ားမေစ်ပါ ယ။်မ  ိုးမ  ိုးပ  ြ  ြားြှ ပါတြ ကခFunabikiဟ သကဆ် ိုင ် သိုတ သန 

အလ ိုကအ်ကကဉံ ဏြ်  ြားစ  က ိုတပြားပီြားတ  ့်ဆကလ်ကလ်ိုပ်တဆ င ်ြယ့််အခ ကြ်  ြားက ိုလညြ်ားြှနြှ်နက်နက်န်

လိုပ်တဆ ငန် ိုငတ်အ ငလ်ြ်ြားညွှနတ်ပြားပါ ယ။်ဒါတကက င့််ြ ို ့်လ ို ့်ြငြ်ားသ အြှန ်ကယသ်ိုတ သနတဆ င ် က ် 

ြှ စ  အ် ြားထကသ်န ်ယ၊်အန ဂါ က် ိုမြြှင့်် ငခ် င ်ငပ်ါတြ ကခFunabiki  ့်သိုတ သနဌ နက ိုလ တ  က်

ပီြားသိုတ သနြ  ြားမပ လိုပ်ပါလ ို ့် အကကမံပ   ိုက ် နြ်ားပါ ယ။် 

 

 

 

 

 

 

 


